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 komisch
 technisch
 tragisch
 
 fantastisch
 telefonisch
 automatisch
 
 Arabisch
 Belgisch
 Australisch

magnetisch

Je ziet ~isch, je zegt ...

olympisch

tropisch gigantisch

uitleg: woorden eindigend op ~isch



E5 2

 typisch kritisch  medisch
 logisch magisch  tragisch
 elektrisch  tropisch vegetarisch 
 technisch romantisch  Arabisch 
 allergisch fantastisch Siberisch
 automatisch telefonisch Russisch 

•	 Rosanne eet geen vlees, ze eet vegetarisch.
•	Het tropisch regenwoud is in gevaar.
•	 Rik heeft een elektrische grasmaaier gekocht.
•	 In Parijs was het weer fantastisch.
•	Het Russisch staatscircus staat elk jaar op het 

veld bij mij in de buurt.
•	 Bij een tragisch ongeval raakte hij verlamd.

woorden/zinnen: woorden eindigend op ~isch
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Elektrisch licht

Thomas Edison was een fantastische 
uitvinder. Als kind was hij al erg 
technisch. In 1879 vond hij de 
gloeilamp uit en zo komt het dat 
we nu elektrisch licht hebben. 
Daardoor is hij automatisch 
in de geschiedenisboeken 
terechtgekomen. Logisch toch?

tekst: woorden eindigend op ~isch



horloge

Je ziet ~g, je zegt ... E5 4

gara ge
 passage
 massage
 
 etage
 asperge
 manege
 
 gelei
 logeren
 energie

uitleg: woorden met ~g~ (uitspraak /zj/)

etalage

garage 

bagage
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 rage bagage gelei
 etage  collage  logeren
 etalage manege corrigeren
 garage  asperge spionage
 passage plantage energie
 horloge centrifuge  passagier

•	Die grappige poppetjes zijn overal een rage.
•	 In de winkelpassage is het erg druk.
•	De juf gaat onze proefwerken corrigeren.
•	 Ik eet graag gelei van bosbessen.
•	 Ik maak een collage over energiebronnen.
•	Als mijn rug pijn doet, helpt een massage goed.
•	Mijn moeder leest vaak spionageverhalen.

woorden/zinnen: woorden met ~g~ (uitspraak /zj/)
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Logeren bij tante Marieke

Mijn bagage staat klaar, want ik ga vandaag 
logeren bij tante Marieke. Ze heeft beloofd 
dat ze me meeneemt naar de manege. Van 
daaruit gaan we als passagiers mee met de 
huifkar. We rijden dan langs de velden met 
asperges naar het bos. Daar gaan we bramen 
plukken. Later maken we dan bramengelei. 
Het wordt een superleuk logeerpartijtje.

tekst: woorden met ~g~ (uitspraak /zj/)



cadeau 

Je ziet ~eau, je zegt ... E5 10

 cadeau
 plateau
 tableau
 
 bureau
 niveau
 plumeau
 
 

uitleg: woorden met ~eau (uitspraak /oo/)

bureau

plateau

plumeau
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 plumeau
 bergplateau
 kerstcadeau

 politiebureau
hoofdbureau

 reisbureau

      niveau
zeeniveau
     bureaustoel
    bureaulamp
     cadeaubon
     cadeaupapier

eau
cadeau
plateau
bureau

tableau
chateau

•	Op het bergplateau genieten we van het uitzicht.
•	De arrestanten moeten naar het politiebureau.
•	 Beau krijgt een cadeaubon voor zijn verjaardag.
•	 Frans water heet eau.
•	 Een chateau is een Frans kasteel.
•	Met een plumeau stof ik de planken af.

woorden/zinnen: woorden met ~eau (uitspraak /oo/)



E5 12

Beau is jarig

Beau is vandaag jarig! Van zijn ouders 
krijgt hij een nieuw bureau. En oma 
geeft een cadeau in vrolijk cadeaupapier. 
Het is een bureaulamp. Die heeft Beau 
natuurlijk ook nodig. Zijn zusje heeft 
een sjaal in de kleur bordeaux voor 
hem gekocht. En van opa krijgt hij een 
politiebureau van lego.

tekst: woorden met ~eau (uitspraak /oo/)



energiecentrale

Je ziet energiecentrale, je zegt ... E5 22

vakantiefoto
automobilist
cadeaupapier

zeeniveau
bibliotheekpas
skivakantie

bagagerek
medicijnkast
operatiekamer

uitleg: lange woorden met leesmoeilijkheden

typemachine

helikopterpiloot fotoalbum
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pianoleraar etalagepop  champagneglas
thermometer bagagekluis panoramafoto
operatietafel automobilist spionageroman
bibliotheekpas  theaterbon  paprikachips
felicitatiekaart  bureaustoel chauffeursstoel
zwemdiploma videotheek  machinekamer

•	 Ik geef mijn zus een theaterbon cadeau.
•	De automobilist zit op de chauffeursstoel.
•	 Stijn eet het liefst paprikachips.
•	Op de panoramafoto zie je de hele brug.
•	 Jasper heeft zijn zwemdiploma gehaald.
•	 Spionageromans zijn altijd erg spannend.

woorden/zinnen: lange woorden met leesmoeilijkheden
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Huwelijksdag

Het bruidspaar kreeg veel huwelijkscadeaus 
en felicitatiekaarten. Het feestcomité 
had een prachtig feest voor het 
paar georganiseerd. Er was gezellige 
accordeonmuziek en natuurlijk was 
er een bruidstaart. Aan het eind van 
de dag proostte iedereen met volle 
champagneglazen op het bruidspaar.

tekst: lange woorden met leesmoeilijkheden
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